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Hotărîrile Congresului al'XII-lea

Program mobilizator pentru 
îiecare colectiv de muncă

Angajamentul minerilor din Valea Jiului

Ședința Consiliului de StatIn ziua de 5 decembrie a.c., la Palatul Republicii, a avut loc ședința Consiliului de Stat, prezidată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România.La ședință au participat, ca invitați, viceprim-miniș- tri ai guvernului, miniștri, alți conducători de organe centrale, președinți ai u- nor comisii permanente ale Marii Adunări Naționale.In cadrul ședinței, Consiliul de Stat a dezbătut și adoptat: Decretul pentru aprobarea Statutului personalului din aviația civilă a Republicii Socialiste România; Decretul pentru stabilirea valorilor limită admisibile ale principalelor substanțe poluante din a- pele uzate - înainte de evacuarea acestora; Decretul privind organizarea și funcționarea unităților socialiste militarizate în timp de

război; Decretul privind modul de acțiune . împotriva aeronavelor infractoare la regimul de zbor în spațiul aerian al Republicii Socialiste România.Consiliul de Stat a ratificat ’.-- Tratatul de prietenie și cooperare între Republica Socialistă România și Republica Gaboneză, semnat la Libreville la 11 aprilie 1979;— Tratatul de prietenie și cooperare între Republica Socialistă România și Republica Populară Angola, semnat la Luanda la 14 aprilie 1979 ;— Tratatul de prietenie, și cooperare între Republica Socialistă România și Republica Zambia, semnat la Lusaka la 17 aprilie 1979 ;. — Tratatul de prietenie și cooperare între Republica Socialistă România și Republica Populară Mo-

zambic, semnat la MaputQ la 21 aprilie 1979 ;— Tratatul de prieteniei și cooperare între Republica Socialistă România și Republica Burundi, semnat la Bujumbura la -23 aprilie 1979 ;— Tratatul de prietenie și cooperare între Republica Socialistă România și Republica Democratică Sudan, semnat la Khartum la 25 aprilie 1979.Documente de o excepțională importanță, tratatele exprimă hotărîrea comună a Republicii Socialiste România și a celorlalte state semnatare de a așeza la baza relațiilor dintre ele și în raporturile cu alte state principiile deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în
(Continuare în pag. a 4-a)

„SĂ DĂM TĂRII CĂRBUNE - TOT MAI MULT, 
MAI BUN, MAI IEFTIN I"

Intr-o atmosferă de aprobare unanimă a propunerilor tovarășului 
‘ NICOLAE CEAUȘESCU

privind creșterea rolului Frontului Unității Socialiste

Colectivul minei Uricani, h.otărîre unanimă

„Realizările din această lună
la nivelul prevederilor anului viitor**

Oamenii muncii din Valea Jiului se înscriu 
în organizațiile proprii ale F.U.S.

Obiectivele prevăzute în documentele celui de-al XII-lea Congres al partidului au generat o puternică mobilizare a tuturor oa- jnenilor muncii de Ia întreprinderea minieră Uricani pentru realizarea exemplară a sarcinilor de plan în această lună; ultima din ân, cit și asigurarea succeselor din anul următor. In perioada care a trecut din cincinalul 1976—-1980, colectivul minei Uricani a
I. M. BARBATENI

Revelația 
începutului 

de lună
Celor trei întreprinderi 

miniere — Lupeni, Petrila 
și Uricani — fruntașe pe 
bazin încă din primele zi
le ale acestei ultime luni 
a anului, li s-a alăturat, 
Prin realizările înregistrate 
în 4 decembrie, o nouă în
treprindere minieră — Băr
băteni.

Situația economică 
tei întreprinderi, nu 
bună la începutul 
trimestru, s-ă îmbunătățit 
în ultima parte a lunii tre
cute, cînd, se apropia foar
te mult, prin producția ex
trasă, de sarcinile zilnice 
planificate. In ziua de 4 
decembrie mina 
își realizează, și 
chiar, sarcinile
eu 124 tone de 

a aces- 
tocmai 
acestui

(Continuare în pag. a 3-a)

Brigada condusă de Mihai Neștean (al doilea din dreapta) de Ia sectorul I al minei Vulcan a extras 
suplimentar, de lp începutul anului, peste 2 000 tone de cărbune. Iată-1 în imagine cu cîțiva ortaci.

Foto : Gh .OLTEANU

Bărbăieni 
depășește 

planificate 
cărbune.

extras suplimentar 46 000 tone de cărbune, a realizat peste 12 000 ml lucrări de deschideri, iar la cele de pregătiri, 40 000 ml. De asemenea, în centrul atenției comitetului de partid, a conducerii minei a fost și continuă să fie, ca o preocupare de bază, reducerea costurilor de producție, valorificarea superioară a materiilor prime, energiei și combustibilului. De menționat este faptul că numai în acest an prin rpă- surile aplicate, am economisit, 2 200 000 kWh energie electrică, 2600 mc lemn de mină și- peste 800 mc cherestea.Toate aceste rezultat? demonstrează cu prisosință că la unitatea noastră e-

— Să scrieți despre bri- ultimul timp fac tot mai pre ea numai la superla- , gada iui Neștean, Mihăiță des, chiar zilnic. încercam tiv. al nostru. Bun băiat! Și să aflu dacă insistențele merge din ce în ce mai bine. ffCit timp m-am aflat la sectorul Lai minei Vulcan îmi stăruiau în gînd vorbele acelui maistru cu care mă jntîlnisem după terminarea celui de-al patrulea schimb. In noaptea aceea băieții lui Neștean au depășit iarăși preliminarul, cum de altfel

xistă condiții optime de realizare a sarcinilor de plan în anul 1980. Cifrele de plan ale anului viitor sînt bine cunoscute la nivelul tuturor formațiilor deș lucru. Ele au fost dezbătute în adunările generale unde oamenii muncii au venit cu propuneri, soluții tehnice noi, menite să conducă la realizarea chiar din luna decembrie, a sarcinilor planificate la nivelul exigențelor din viitor. Nu trebuie omis, de asemenea, faptul că producția anului 1980 va creș-
Ing. Carol SCHRETER, 
directorul I.M. Uricani

(Continuare în pag. a 2-a) 
Cuvîntul de ordine al minerilor

acelui maistru au un suport trainic sau sînt sub influența unui iureș trecător, determinat de unele succese de moment. Spre bucuria mea n-a fost așa. La comitetul de partid și sindicat, la conducerea sectorului sau a minei, pretutindeni pe unde întrebam de brigada lui Neștean mi se vorbea des-

Profund interes muncitoresc, ; 
pentru a participa la viața 

social-politică a întreprinderii
Dînd o înaltă aprecier e propunerilor secreta

rului general al partidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, cu privire la creșterea rolului Frontului 
Unității Socialiste, numeroși oameni ai muncii de 
la mina Lonea s-au prezentat în aceste zile la comi
tetul de partid, exprimîndu-și dorința de a se înscrie 
în organizațiile proprii ale F.U.S. Mineri, lăcătuși, e- 
leetricieni, alte cadre tehnico-economice, bărbați și 
femei, de diferite naționalități, au semnat cererile 
individuale de primire, exprimîndu-și hotărîrea mun
citorească de a-șî mobiliza toate eforturile pentru 
făptuirea neabătută a mărețelor obiective stabilite 
înaltul forum al comuniștilor.

în
de

Pînă în prezent, numărul celor înscriși depășește cifra de 100, ne-a spus în dimineața zilei de marți, tovarășul Andrei Colda, secretarul comitetului de

Intr-o atare situație curiozitatea de a-1 întîlni pe omul despre care deja ți-ai făcut o imagine este și mai clară. Prilejul se ivește la scurt timp după ieșirea din mină, cînd pe la acest sector, conform unui mai vechi și bun o-
c. iovanescu

au apartid pe mină. Toți împărtășit gîndul de participa cu toată energia la activitatea întreprinderii noastre, însuflețiți de grandiosul program de înflorire a patriei socialiste adoptat la Congresul XII-lea al partidului.In discuțiile purtate comitetele sindicatului
allaȘi

t Valeriu COANDRAȘ

(Continuare în pag. a 2-a)

w

AîmătămîntuluiIntr-o atmosferă de puternică însuflețire și de angajare în procesul de transpunere în practică a documentelor Congresului al XII-lea al Partidului1 Comunist Român, la Institutul de mine din Petroșani 
a avut loc ieri o întîlnire 
a tovarășului Petru Barb, prim-secretar al Comitetului municipal de partid, cu studenții și cadrele didactice din învățămîntul superior minier. Desfășurată la puțin timp după marele forum al comuniștilor, care inaugurează noua etapă, calitativ superioară, în e- dificarea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea spre comunism, această manifestare se înscrie în programul de lucru, în stilul și metodele de muncă ale organelor de partid din Valea Jiului pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor de dezvoltare economică, so-

Largă adeziune 
în rîndul 

gospodarilor 
cartieruluiVestea constituirii de organizații proprii F.U.S. a fost primită cu viu interes și de cetățenii cartierului Maleia din Petroșani. încă din primele ore ale dimineții zilei de marți, 4 decembrie a.c., zeci de cetățeni s-au înscris individual în organizațiile Frontului Unității Socialiste.Printre primii care s-au înscris se numără tovarășii Aurel Bărăianu, de meserie croitor, Maria Timiș și Lu- creția Niculescu, casnice, Gheorghe Csiszer, Anton Barta, pensionari, loan Șer- ban, Gheorghe Dronea loan Lăban, țărani cu podărie individuală, aceștia se bucură de prestigiu. binemeritat rîndul cetățenilor din tier. „Noi și pînă a c u m a m fost păr-

V. STRAI T

Și gos- Toți un în car-
(Continuare în pag. a 2-a)

V-

• >

cială și culturală a municipiului. 'iIn cadrul acestui dialog ' destinat depistării și aplicării în practică a celor : mai adecvate metode de acțiune, au luat cuvîntul studenții Elena Ciocan, Rodica Mihuț, Ion Neacșu și Ion, Bărbulesc, care au evidențiat aspecte ale activității profesional-științi- , fice, de practică productivă ! și cultural-edueativă din viața Institutului de mine. Cu acest prilej s-au remarcat succese ale cercetării științifice studențești — la simpozionul național desfășurat la începutul a- cestei luni la Cluj-Napovu au fost obținute premiul III și mențiuni pentru contribuții' științifice —, iile vieții educative — premiul III la concursul studențesc național „Fiecare | A.S.C., factor, activ de in- :
(Continuare in pag.' a 2-a)



Intr-o atmosferă de fermă angajare pentru înfăptuirea hotărîrilor
Congresului al XII-lea al partidului

Oamenii muncii din Valea Jiului se înscriu 
în organizațiile proprii ale 

Frontului Unității Socialiste
In orașu! Lupeni

Susținută activitate politică, solicitări 
în F.U.S.ntmeroase de înscriereSub conducerea comitetului orășenesc de partid, la Lupeni continuă acțiunea de înscriere a membrilor individuali în organizațiile ■Frontului Unității Socialiste și de constituire a comitetelor acestei la diferite miercuri la înregistrate cereri prin individuali 

rea în organizațiile proprii ale Frontului Unității Socialiste. Numai la Întreprinderea minieră Lupeni 
s-au înregistrat 410 cereri de înscriere în F.U.S. Constituirea celor 15 comitete ale organizațiilor Frontului Unității Socialiste care vor activa în sectoarele minei Lupeni continuă. Printre primii cetățeni care s-au înscris ca membri ai F.ILS. au fost Mihai Vărzaru, ner șef de brigadă lâ sec
torul II și Pantelimon ~ doacă. maistru minier sectorul de 
I.M. Lupeni.La Secția 
0 cărbunelui s-au înregistrat

organizații nivele. Fină amiază au fost peste 1000 de care membri solicită primi-

mi-Dola investiții -- alde preparare din localitate p î n â njiercuri la amiază 180 ce-

reri de înscriere in F.JU.S. din partea preparatorilor care nu sînt membri ai Partidului Comunist Român. Primul care, a solicitat primirea în organizația F.U.S. din cadrul pre- parației a fost mecanicul dieselist Vaier Macea, unul ■ dintre muncitorii cu îndelungat stagiu de activitate în orașul Lupeni. „Nefiînd membru al P.C.R. — ne-a declarat Vaier Macea — sînt bucuros că pot face parte dintr-o organizație a- tîț de largă și de gioasă cum esteUnității Socialiste, organizație al cărei rol"în viața politică a țării noastre va crește foarte mult de acum înainte ea urmare a traducerii în viață a propunerilor tovarășului Nicolae Ceăușescu privind sporirea rîn durilor și întărirea ei organizatorică prin crearea de organizații proprii în întreprinderi și cartiere".Din comitetul organizației F.U.S. create în cadrul întreprinderii Comerciale Mixte din brasul Lupeni fac parte 23 de membri.

presti-Frontul

Largă adeziune
(Urmare din pagina I)tași la tot ce s-a înfăptuit .în cartierul nostru — ne-a declarat tovarășul Ioan Lăban. Printre obiectivele pe care ni le-am propus și le-am înfăptuit mai recent se numără amenajarea unui pod peste pîrîul . Maleia, pe strada Tăbăcari. l’rin constituirea organizației F.U.S. noi avem posibilitatea de a participa într-un cadru organizat la ‘ activitatea obștească din cartier, la viața socială a cartierului și a orașului. Am ținut să fiu printre primii înscriși în Frontul Unității Socialiste pentru a-mi exprima astfel satisfacția și a- deziunea deplină la. înfăp

tuirea acestei importante inițiative a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceăușescu, prin care se va crea posibilitatea profund democratică de a cuprinde un mare număr de oameni ai muncii în activitatea politico-socială a țării, participanți la opera de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul patriei",In toate celelalte cartiere ale orașului Petroșani, se desfășoară intens importanta acțiune de primire și înregistrare a hoi și noi cereri ale cetățenilor care solicită să devină membri ai primelor organizații proprii ale Frontului Unității Socialiste.

âplicative, cît și activitatea tehnico-științifică din insti- des- dialog

Comitetul și-a ales un birou format din cinci tovarăși. iar ca președinte al comitetului a fost aleasă Ileana Deac, contabila principală a întreprinderii. Pînă miercuri, un număr de 140 lucrători comerciali din orașul Lupeni au depus cereri individuale și au fost primiți în organizația proprie a Frontului Unității Socialiste.
Avram MICA, Lupeni

Profund interes muncitoresc, pentru 
ia viața social-politică

(Urmare din pagina I)U.T.C. am aflat că numărul celor care se înscriu în organizațiile proprii ale F.U.S. este în continuă creștere, ceea ce reflectă înalta răspundere a oamenilor muncii de la . această întreprindere pentru a-și aduce contribuția la înfăptuirea politicii partidului și statului nostru. In atmosfera efervescentă, generată de acest important eveniment din viața politică a țării, am fost de față la sectoarele IV, VII și XII, consemnînd momentul înscrierii și opiniile exprimate cu acest prilej :
Vasile Cățan, muncitor : ,,Am semnat cererea adeziune conștient aduce și buția la blemelor fruntă noastră. Mă voi preocupa cu mai multă răspundere de aprovizionarea corespunzătoare a abatajelor cu materialele necesare, pentru a spori producția de cărbune la mina noastră. Făcînd parte din această organizație, noi, care nu

de fiind pe deplin că îmi voi putea mai piuit contri- soluționarea pro- cu care se con- întreprindereâ

șîntem membri de partid, avem posibilitatea să contribuim la rezolvarea problemelor întreprinderii, garanția înfăptuirii cu succes a hotărîrilor Congresului al XII-lea al partidului".
Iosif Clamba, miner, șef de brigadă.;: „M-am înscris în organizația F.U.S. cu gîndul de a-mi aduce întreaga contribuție la activitatea politică și socială a întreprinderii, a patriei noastre socialiste. Nu sînt de mult timp membru de partid, dar am fost întotdeauna alături de conducerea partidului și statului nostru, de ideile și propunerile tovarășului Nicolae 

Ceăușescu, secretar general al partidului, menite să ridice țara pe noi trepte de progres și Sarcina noastrăda țării cît mai mult cărbune, fapt pentru care mă angajez să răspund grijii partidului nostru prin zeci de tone de cărbune extras peste plan, contribuind prin aceasta la dezvoltarea economiei noastre naționale". \
Maria Vlad, lăcătuș : „Simt o mare răspundere

civilizație, este de a

(Urmare din pagina !)te eu 22 la sută față de acest an. In acest sens; la propunerea oamenilor muncii de la Uricani, am luat din timp măsuri de punere în funcțiune a unor noi capacități, de producție. de impulsionare a lucrărilor de deschidere la orizontul 400, de intensificare a lucrărilor de pregătiri la flecare sector.Creșterea substanțială, în cincinalul următor, a producției de cărbune are la bază mecanizarea complexă a lucrărilor din subteran. Dacă în 1979, 30 la sută din producția de cărbune este extrasă mecanizat, în primul trimestru al anului viitor aceasta va fi de 55—60 la sută, din total extracție, ajungînd ca 
la finele anului, producția realizată eu mijloace mecanizate să fie de 80 la sută. Pentru sporirea producției de cărbune în anul 
1980, la mina noastră se acționează în vederea creșterii gradului de dotare tehnică, de mecanizare a lucrărilor în cadrul sectoa
relor de producție. Este vorba, printre altele, de două combine necesare lucrărilor de pregătiri, de 6

complexe mecanizate, de modernizarea fluxului de transport precum și de alte acțiuni menite să conducă la mecanizarea complexă a lucrărilor din subteran.Eficiența aplicării tehnologiilor moderne de ex-

și calificare a cadrelor, acțiune în care vor fi cuprinși peste 800 de muncitori, tehnicieni și ingineri. Aș dori să menționez că acțiunile privind policalificarea se cer a fi însoțite de programe ample,
„Realizările din această 

lună, la nivelul 
prevederilor anului viitor“fracție se va materializa, în anul următor, în obținerea unui spor de productivitate, la nivel de întreprindere, de 18 la sută față de acest an. Alături de introducerea progresului tehnic, perfecționarea, calificarea și policalificarea cadrelor vor- constitui, în.continuare, o sursă care intens valorificată va duce la sporirea producției de cărbune și respectiv a productivității muncii. In a- cest an, de pildă, s-au calificat și policalificat peste 300 de muncitori. In continuare, în 1980, se va desfășura pe scară mai largă acțiunea de perfecționare

programe care să cuprindă mai sistematic modul de î n treținere, funcționare și mînuire a tehnicii moderne. Trebuie sublimat, de asemenea, că la mina Uri- cani organizațiile de partid, consiliul oamenilor muncii s-a preocupat de asigurarea stocului de materiale necesare pe timpul iernii, de creare a unui microclimat corespunzător desfășurării activității în subteran.Ânalizînd condițiile teh- nico-materiale necesare a_

nului 1980, se poate spune că la mina noastră sînt create premisele necesare desfășurării în bune condiții a procesului de producție. Esențial este ca în perioada următoare să se intensifice eforturile și înceea ce privește întărirea ordinii și disciplinei, aaprovizionării ritmice atuturor formațiilor de lucru cu materiale și piese de schimb.La I.M. Uricani, ca urmare a amplelor acțiuni desfășurate de comitetul de partid, de conducerea întreprinderii, de toți oamenii muncii de aici se înregistrează îri aceste zile o amplă mobilizare de forță în vederea realizării exemplare a sarcinilor de plan. Plusul de 600 tone de cărbune obținut, lâ zi, în această lună, dovedește hotărîrea minerilor de la Uricani de a-și îndeplini exemplar sarcinile de plan pe luna decembrie a.c., de a da viață în același ritm sarcinilor de plan ale anului 1980, în-' făpțuind astfel viitorul prefigurat de mărețele documente ale celui de-al XII-lea Congres al partidului.

,Siiptănîna creației
t ehnico-științifice

de masă4
INTILNlRILa casele pionierilor n ; Petroșani, Petri la. Vulcan și Lupeni au a-vut Joc întîlniri ale membrilor cercurilor •tchnîeo-aplicative eu Inventatori, inovatori și specialiști din unitățile de producție și cercetare din municipiu, manifestări integrate în actuala săptămînă a „Creației tehriieo-știlhțifice dc masă". In cadrul acestor întîlniri s-au evidențiat a- țîț preocupările și rezultatele obținute de pionieri in cadrul cercurilor

întreprinderile și tuțiile Văii Jiului, fășurată într-un continuu eu viața economică, în spiritul docu- mentelor Congresului al XII-lea al partidului.
a participa

a întreprinderiiparticipa . la problemelor actualei etape de dezvoltare a țării noastre. Este în același timp și o satisfacție pentru că și femeile ne putem contribuția într-un niu care la prima vedere aparține în exclusivitate bărbaților, dar unde avem atribuții majore. Prin îmbunătățirea calității reparații lor pe care le efectuăm la utilajele miniere, vom contribui la sporirea producției de cărbune la întreprinderea noastră".
Elek Orban, electrician : „Lucrez de mulți ani la a- ■ceastă întreprindere. In echipa din care fac parte sîntem diferite naționalități, dar nu facem-deosebire unul de celălalt, toți ne desfășurăm activitatea într-un climat de prietenie și -frăție, de răspundere contribuind la buna întreținere a utilajelor miniere din subteran. Am studiat

aceea de a dezbaterea
noi aduce dome-.

de al de
alesă oa-

documentele aprobate Congresul al Xll-leă partidului, am desprins acolo sarcini importante și voi contribui tot mai mult la îndeplinirea lor".Și la alte sectoare minei Lonea continuă se desfășoare înscriereamenilor muncii în organizațiile proprii ale Frontului Unității Socialiste. Cu acest prilej ei își exprimă Tm viu interes și voința de a participa la viața social- politică a întreprinderii, a întregii țăji, profunda recunoștință ’ pentru grija pe care partidul și statul nostru, personal tovarășul Nicolae Ceăușescu, o manifestă față de toți cetățenii țării, se angajează să nuprecupețească nici un e-fort, să participe efectiv la toate acțiunile ce vor fi întreprinse pentru a-și aduce contribuția la înfăptuirea grandiosului program de edificare a socialismului și comunismului în patria noastră.
îmbunătățirea practicii productive

(Urmare din Pagina 1)drumare prin muncă și pentru muncă a studenților" — și cultural-artistice. In .cadru] întîlnirii s-a exprimat hotărîrea tuturor studenților și,, cadrelor didactice ca în acest an universitar să obțină rezultate superioare în' pregătirea studenților, viitori specialiști chemați să înfăptuiască directivele de dezvoltare stabilite la Congresul al XII-lea al partidului.Despre sarcinile importante care revin Institutului de mine în procesul de introducere a tehnicii și

tehnologiilor moderne în mineritul Văii Jiului a vorbit tovarășul Petru Barb, care a prezentat programul de dezvoltare e- conomico-socială și culturală a municipiului în a. nul următor și în cincinalul viitor. In acest context s-a accentuat potențialul de gîndire științifică și contribuția ce trebuie s-o aibă institutul de mine, în spiritul hotărîrilor Congresului al XII-lea al partidului, în ampla acțiune de promovare a cuceririlor științei și tehnicii într-un contact nemijlocit și neîntrerupt cu viața e- conomică a Văii Jiului.
Plantări de toamnăParalel cu activitatea din seră pentru pregătirea materialului floricol care va înfrumuseța străzile și cartierele municipiului nostru în primăvara și vara viitoare, personalul horticol al E.G.C.L. Petroșani a efectuat în ultimele săptă- mîni, în diferite puncte a_ le orașului; plantări, de toamnă. In numeroase scuaruri și pe zonele verzi din preajma unor blocuri din cartierele Aeroport și Carpați au fost plantați 100 buc, Tuia, 150 Iunipe- ruș (specie de brad), 100 Chamauciparis; 50 plopi, 50 Catalpa. 5000 buc. arbuști pentru gard viu și alte specii.

Gospodarii și horticultorii ne dovedesc astfel că sînt preocupați de înfrumusețarea orașului nu numai primăvara și vara, ci și toamna și chiar iarna, sporind zestrea de frumos a cartierelor și străzilor cu noi specii dendrologice alese. Datoria noastră, a cetățenilor este de a ocroti aceste specii ca și întreg patrimoniul vegetal al municipiului pe toată perioada iernii, întrucît numai astfel vom putea beneficia, din plin de roadele cheltuielilor făcute, de e- forturile pe care le depun horticultorii. (T.Ț.)
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A fi statornic în locul unde 
ești mai folositorComuniștii nu se împacă plex, de mare producției! lipsurile. Este îndeob- vitate, gîndit și conceput șfe cunoscut acest lucru,, aici. Unuia dintre lăcătuși, Această idee a readus-o lui loan Butucea i s-a în discuție lăcătușul Vio- propus să treacă în altă rol Buză de la I.U.M. Pe- secție. Acesta n-a stat pc troșani, un tînăr care lu- gînduri, a urmat exemplul crează de 19 ani în ace- lui Buză. Nu pentru că eași secție, sub brațele de nu i-ar fi convenit situa- oțel ale macaralelor, a- ția, ci pentru faptul că nu colo unde se construiesc utilaje moderne pentru mineritul Văii Jiului,— Puteam să-mi schimb meseria, spune el. De nenumărate ori am fost chemat să primesa alte sarcini, în alte domenii, dar tot de atîtea ori am refuzat categoric. Locul meu este aici, unde am învățat ce-i munca, ce sînt satisfacțiile ei..;Am revenit la problema disciplinei. Viorel Buză s-a întrebat dacă nu cumva și atitudinea lui ar fi catalogată drept indisciplină. Dacă, rămînînd acolo în mijlocul echipei, cum îi stă bine unui om statornic din aceste locuri, n-a supărat pe cineva. Sigur, nu i-a spus nimeni asta! Nimeni nu i-a reproșat eă ține cu tot di-

putea părăsi brigada^ colectivul .în care, a învățat ția. și a crescut „Pentru ce ' i

Cornel Ungur și ceilalți și-au unit toate eforturile, au pus în aplicare întreaga-lor pricepere Și gîndire creatoare.— Au fost și probleme mai spinoase în rțndul brigăzii de ce să ne ascundem, să nu spunem . lucrurilor pe' nume, continuă .Viorel Buză discu-
Oameni crescuți 

la școala muncii

să plec ? Aici mă simt folositor, nu în altă parte” spunea el. Am aflat că urmează cursurile liceului la seral. Colegii din brigadă l-au. înțeles, i-au creat condiții pentru a avea timp să învețe, să se pregătească la nivelul cerut. Dar toate acestea, avea să ne spună Viorel Buză, nu i-au diminuat efortul, participarea la realizarea problemelor — - complicate la noul utilaj, nadinsul să rămînă într-un. transportorul curb. Prin-

— In această calitate de reprezentant al oamenilor, muncii în colectivul de conducere al întreprinderii, Martin Vincze s-a dovedit a fi un membru deosebit de activ aducjnd la dezbaterile caro au avut loc părerile, cuvîntul minerilor pe care-i reprezenta. Avînd o bună pregătire profesională, a fost -întotdeauna plin de inițiativă pentru bunul mers al producției....Era prima zi din decembrie. Jn sunetele fanfarei și aplauzele ortacilor, în căldura îmbrățișărilor purtătorilor de cravate roșii eu tricolor, omul a cărui biografie este biografia demnității muncitorești, a mi« ilor de oameni ai muncii își încheia ultimul șut făcut la mina Lupeni.

Prima zi din iarna acestui an a însemnat pentru Martin Vincze prima zi trăită în tihna anilor de pensie. Miner șef de brigadă pînă ,-Lh ultima zi . de lucru. Vincze Martin a lăsat în urma sa o formație de muncă închegată, unită, formată din oameni harnici care n-au știut și nu știu ce înseamnă să dai înapoi în fața greului, i-a lăsat cu un plus de peste' 2 200 de tone acumulate în acest an. Le-a lăsat oamenilor obișnuința de a munci constant, ritmic, obișnuința de a fi lună de fruntea sus.— Numai cît a sectorul nostru Vincze cu brigada- sa, brigadă de oameni statornici, Emeric a extras peste 100 000 tone de cărbune și asta în mai 3 ani și dintr-un bataj cameră.Afirmațiile veneau partea șefului de

lună cu
Ghebrghe VarhoniR,' omul care a coordonat activitatea bbigăzii în ultimii trei ani, șeful sectorului VII, sector care și-a îndeplinit deja planul anual realizînd un spor de producție de peste 10 000 tone de cărbune.Un alt interlocutor, ing. Kovacs,tehnic al I.M. Lupeni, . releva o altă latură a tivității minerului șef brigadă ieșit la pensieaceea de membru al consiliului oamenilor muncii.

Cazul pe care-1 prezintă, justifică întrutotul această afirmație. Cu cîtăva vreme în urmă venise în brigadă un tînăr, pe nume Ion Tioc, cam dezinteresat de muncă, chiulul, cum se Șeful de brigadă l-a che- J mat și i-a atras atenția, ț comuniștii au încercat de { cîteva ori să-l ajute. Dar se vedea treaba că nimic nu se prinde de tînărul respectiv. Comuniștii au hotărît să nu mai continue în acest mod. Ori se îndreaptă, ori pleacă din brigadă. Pină la urmă tînărul a ales a doua cale, spre regretul colectivului, care a încercat toate posibilitățile pentru ta.De atunci nu apărut asemenea întreaga brigadă, te cu răspundere, dovedind o înaltă conștiință muncitorească. Nimeni nu dorește o astfel de situație, dar prin, absurd dacă ar apărea, comuniștii ar proceda tot la fel, nu ar îngădui nimănui să sfideze munca.

lucrat laMartin
trăgea spune.
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Dorin GHEȚA

Vom acționa cu fermitate pentru a 
scoate cît mai mult cărbune"

(Urmare tlin pagina I) mineri din sector erau nemulțumiți că, pentru moment, una dintre brigăzi nu ține ritmul, Făcîridu-le pe plac, pînă la sfîrșitul lunii, experimentatul Ștefan Gantz și-a adus brigada în situația de a raporta țiale, iar oamenii sectorului I au-putut spune din nou cu mîndrie : „La noi în sector toate brigăzile au planul depășit".Poate și această emulație, acest efort colectiv de a ridica mai sus ștacheta realizărilor din sector stă la baza succeselor îhregis; trate pină acum. Dar Mihai Neștean îi atribuie mari merite : șefului de sector. „Inginerul Hisem — arăta interlocutorul — a știut .întotdeauna să acționeze acolo unde este nevoie,. să facă în așa fel îneît să avem ce ne trebuie, iar la nivel de sector să aibă în permanență asigurată linia de front corespunzătoare. Nu e u- șor de realizat, dar cînd oamenii sînt sprijiniți și înțeleși știu să-și facă datoria, să răsplătească ajutorul1’, Despre toate acestea însă inginerul Hisem n-a amintit nimic. Dimpotrivă. „Rezultatele sînt ale oamenilor mei” — îi place colectiv școală, form în- cadre.

beliște, 1 s-au dat și oameni cu mai multă experiență. dar și tineri. Intre aceștia s-au stabilit repede relații de colectiv, colegiale, prietenești, țelul fiind unul singur - mai mult cărbune.Ortacul său Țrenchea îl șicanează, adueindu-i a- minte de media de vîrstă a brigăzii, într-un fel îl invidiază că e mai tînăr (Neștean abia are 29 de ani), însă tot el, Țrenchea, are brigada cu cei mai tineri oameni. (Aproape a- ceiași din urmă cu cîțiva ani cînd formau o brigadă a tineretului).Interesantă această discuție eu Mihai Neștean, unul dintre cei mai harnici șefi de brigadă de la mina. Vulcan, dar.mai ales punctul său de vedere. După opinia sa rezultatele brigăzii pe care o conduce s-ar datora în cea mai mare parte atmosferei create în sector, spiritului de colegialitate. Intimplă- tor în acea perioadă, o perioadă foarte scurtă, brigada lui Ștefan Gantz, pentru care în ultimii ani doar foarte' puține au fost lunile cînd producția suplimentară n-a fost de ordinul miilor de tone, avea în jur de 70 tone sub plan, cifră ușor de recuperat, cum de altfel s-a și întîmplat pînă la sfîrșitul lunii. Ei bine, toți ceilalți

bicei, trec toți șefii de brigadă pentru a prezenta situația de ansamblu a locului de muncă.11 ascult cu atenție.Scump la vorbă,, tînărul brigadier Neștean, în eî- teva cuvinte, își informează șeful de sector, acesta e mulțumit de felul cum se prezintă situația la a- ceastă brigadă și trece mai departe. Aș fi vrut că. șeful de sector, inginerul Aurel Hisem, să-l găsească „descoperit" cu ceva, să-1 văd cum reacționează, dar poți să-i reproșezi omului ceva dacă totul merge strună? Ne retragem împreună, schimbăm cîteva cuvinte, nu fără martori, deoarece colegul său desector, dc generație șichiar de rezultate, Constantin Țrenchea ne ține compania. Vorbim despre abataj, despre oamenii săi, despre dificultăți, dar mai ales despre bucurii, că în ultimele luni mai mult de acestea a avut parte. Aflăm că abia are un an de cînd e șeful a- cestei brigăzi, că nici nu s-ar fi așteptat ca-ntr-un timp așa de scurt să obțină rezultatele de azi, dar 
c£ nu se face cînd ești sprijinit. Se referea, desigur, la faptul că atunci cînd a fost numit la cîrtna brigăzii n-a fost lăsat de iz-

au mai cazuri, munceș-tre acestea se numără jgheabul de deviere, care ' a necesitat un volum ma- : re de muncă, atenție și pricepere. Nu l-a realizat singur, pentru că tot ceea ce s-a făctft la acest transportor, n-a făcut nimeni de unul singur, ci este ' rodul activității întregii brigăzi. Altfel nici nu s-ar 1 fi putut. Gheorghe Sîr-

loc unde se simte capabil, unde de fapt a crescut și a învățat, unde poate dea randamentul bun. Acest spirit flat și colegilor, echipe pe care o Un caz petrecut se- aseamănă foarte cu al lui, este mai decît edificator. Se de zor la transpor- curb, un utilaj com- bulescu, Gheorghe Petcu,

să cel mai l-a insu- întregii conduce, recent,
cît depășiri substan-

care bine mult lucra torul Valeriu COANDRA.Ș

O echipa sudată 
oameni temeinic pregătiți 
profesional. Cu aceste 
calități, echipa de lăcă

tuși condusă de Ion 
Branga din secția montaj 
a I.U.M. Petroșani reu
șește să realizeze lucrări 
de calitate la montajul 
combinelor construite în 
această secție, pentru 
mecanizarea lucrărilor 
din subteran.

l oto : I, LEONARD

® Atitudini ♦ Atitudini ® Atitudini > Atitudini

Gesturi și ...gesturi
Se lăsase demult întunericul. Autobuzul de Uri- 

cani rula lin pe șosea spre Petroșani. Abia trecuse 
de podul de ia Iscroni cînd, deodată, se aude o lovitură 
în partea dreaptă a mașinii. Se produsese un accident. 
Un cetățean, aflat într-o stare avansată de ebrietate 
a apărut, ca din senin, intră cu capul în caroseria la
terală a autobuzului. Oprim, se alarmează toți călătorii. 
In timp ce unii îi acordau îngrijiri, alții se străduiau 
să oprească vreo mașină care să-1 transporte la spital.

Totuși trei autoturisme Dacia 1300 au trecut ca 
vîntul pe lingă noi. Să nu mai vorbim de șoferul 
acelui microbuz care deși a oprit ne-a replicat scurt: 
„Am iptervenție la mină..." N-aveam de ales. Am con
tinuat cu semnalizările. Salvarea ne-a venit din Par
tea unui om cu suflet, care a oprit automobilul, am 
îmbarcat accidentatul și am dat fuga la spital unde 
s-a intervenit rapid. După scurt timp accidentatul 
era în afara oricărui pericol. Cel care și-a pus mașina 
Ia dispoziția accidentatului (deși se afla după multe 
ore de serviciu) se numește Nicolae Siminic, șofer 
Ia Coinpetrol Vulcan.

C.A. VOINESCU

Fap tale care i! recomandăMă aflam în preajma ținui bm care și-a transformat propria-i viață într-o puternică ambiție de a învăța și a stăpîni meseria. S-a desăvîrșit într-o riiare uzină, o uzină în primul rînd umană, care formează caractere adevărate, o înaltă ținută morală. A- ceasta i-a oțelit nu numai forța fizică ci și gîndirea, făcîndu-1 să înțeleagă cu responsabilitate muncitorească menirea pe care o are.Am notat o faptă petrecută într-o noapte, cînd în uzină a intervenit ceva grav, iar el s-a urgent de acasă, na unui vecin, cu hotărîre pînă
deplasat cu mași- acționînd în zorii

zilei. A salvat bunuri, a salvat oameni, a consolidat prestigiul colectivului și al uzinei.Apoi ne-am intilnit la o ședință, unde la un moment dat se vorbea despre necesitatea folosirii judicioase a materiilor prime, a fiecărui gram de metal. Nu s-a angajat Ia nimic, nici măcar n-a luat cuvîntul la ședința respectivă. Dar nu a fost nicidecum un participant pasiv la această ședință. Pe fața lui am citit că trăiește o dezbatere proprie, o fră- mîntare intimă, că gîndu- rile lui sînt îndreptate spre noi căutări de soluții pe tema dată.
A doua zi a întreprins

o nouă inițiativă, la care a antrenat în treaga echipă. 
A găsit soluții pentru debitarea corectă, economicoasă a metalului. La sfîr-, șitul lunii respective, e- chipa condusă de el a obținut cele mai mari economii.Ipostazele în care l-am întîlnit și care de m-au determinat să scriu aceste rînduri, personalitatea muncitor neobosit, un om al faptelor, al cărui nume nu l-am transcris aici, respectîndu-i sistentă de a nim.

fapt.reflectă acestui
dorința in- rămîhe ano-

C. VALERIU

să spună. Acest este o adevărată permanent aici du-se noi și noi Mihai Neștean, de pildă; n-ar fi ajuns ceea ce este azi fără un Mihai Dudeș- cu, în brigada căruia a lucrat mult timp, care pe lingă faptul că este un harnic miner, un bun me- ■ seriaș, este și un bun pedagog, un modelor de oameni, de conștiințe.Aceste depășiri, fapte de vrednicie comunistă, confirmă, întăresc adeziunea comuniștilor din cadrul sectorului I, asemenea tuturor comuniștilor din țară, a întregului popor față de documentele programatice ale celui de-al XII-lea Congres, față de realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, în înalta funcție de secretar general al partidului. Animat ițe sarcinile mobilizatoare ce revin mineritului țării, colectivul sectorului I al minei Vulcan depune strădanii, și după cum am văzut, acestea sînt încununate de succes — să dea țării cît mai mult cărbune, pentru înflorirea și prosperitatea ei.
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Ședința Consiliului de Stat
(Urmare din pagina I)treburile interne și avantajului reciproc, nerecurge- rii la forță și la amenințarea cu forța în raporturile dintre state, rezolvării pașnice â diferendelor internaționale,in tratate este rtrmală voința părților de a extinde cooperarea reciproc a- vantajoasă în domeniul e- conomie. comercial, științific, tehnic, cultural și în alte domenii de interes comun. precum și ■ de a coopera pentru instaurarea unei noi ordini economice și politice internaționale.Totodată, Consiliul de Stat a ratificat; -Protocolul., privind modificarea Statutului Consiliului de Ajutor Economie Reciproc, semnat la Moscova la 28 iunie 1979 ; Convenția consulară dintre Republica Socialistă România și Republica Cipru, semnată la Nicosia la 27 octombrie 1978 ; Convenția consulară dintre Republica Socialistă România și Republica Algeriană Democratică și Populară, semnată la Alger la 28 octombrie 1978 ; Convenția de asistență juridică în materie civilă, familială și penală dintre Republica Socialiștii România și Republica Algeriană Democratică și Populară, semnată la București la 28 iunie 1979 ; Convenția dintre Republica Socialistă România și Republica Democrată Germană privind soluționarea și prevenirea cazurilor de dublă cetățenie, semnată la București, la 20 aprilie 1979 ; Convenția dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Ungară pri

vind soluționarea și prevenirea cazurilor de dublă cetățenie, semnată la București, la 13 iunie 1979 ; Convenția dintre Republica Socialistă România și Republica Islamică Pakistan privind evitarea dublei impuneri și prevenirea -evaziunii fiscale- cu privire la impozitele pe venit, încheiată la Islamabad la 21 ianuarie 1978 ; Convenția dintre guvernul Republicii Socialiste România și guvernul Canadei pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe avere, ' semnată - la, Ottawa la - 20 noiembrie 1978 ; Convenția dintre guvernul Republicii Socialiste România și guvernul Regatului Spaniei pentru evitarea dublei impuneri eu privire la impozitele pe venit și pe a- vere, semnată Ta Madrid la 24 mai 1979 ; Acordul dintre guvernul Republicii Socialiste România și guvernul Republicii Democratice Sudan privind promovarea și garantarea reciprocă a investițiilor de capital, semnat la București la 8 decembrie 1978;Acordul dintre guvernul Republicii Socialiste România și guvernul Republicii . Gaboneze privind încurajarea, promovarea și garantarea investițiilor, semnat la Libreville la 11 aprilie 1979 ; Acordul comercial pe termen lung dintre guvernul Republicii Socialiste România și Jamahiria Arabă Libiana Populară Socialistă, încheiat la Benghazi la 9 aprilie 1979 ; Convenția dintre guvernul

Republicii Socialiste România și guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia ‘privind reglementarea serviciului feroviar de frontieră, încheiată Ia București la 30 mai 1979.De asemenea. Consiliul de Stat a hotărît aderarea Republicii .Socialiste România la : Convenția vamală relativă Ia transportul internațional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor TIR (Convenția TIR), întocmită la Geneva la 14 noiembrie 1975 ț Convenția de creare a Uniunii Latine, încheiată la Madrid la . 15 mai 1954.Toate decretele niențio-. nate au fost, în prealabil, dezbătute și avizate favorabil de comisiile permanente ale Marii Adunări Naționale, precum și de către Consiliul Legislativ.In continuarea lucrărilor, Consiliul de Stat a examinat și aprobat Raportul Comisiei pentru analiza activității de soluționare a propunerilor, sesizărilor, reclamațiilor și cererilor oamenilor muncii adresate Consiliului de Stat, în semestrul I 1979, și Raportul Consiliului de Miniștri privind soluționarea propunerilor, sesizărilor și reclamațiilor oamenilor muncii, adresate organelor centrate ate administrației de stat, în semestrul I 1979.Consiliul de Stat a apreciat pozitiv modul în care au fost examinate și soluționate propunerile, sesizările, reclamațiile și cererile oameniloi- muncii și a recomandat să se acțio

neze în continuare pentru 
o mai bună organizare și desfășurare a activității în acest sector, acordîndu-se o atenție deosebită primirii în audiență a oamenilor muncii de către cadrele de conducere din ministere, celelalte organe centrale și consiliile populare.Consiliul de Stat a dezbătut, apoi, și aprobat măsurile luate de conducerile unor ministere și alte organe centrale, ea urmare a analizelor efectuate de comisiile permanente ale Marii Adunări Naționale în legătură cu aplicarea și respectarea legislației în diferite domenii de activitate.Consiliul de Stat a analizat și aprobat Darea de seamă privind activitatea desfășurată de Tribunalul Suprem, precum și Raportul privind activitatea desfășurată de organele Procuraturii Republicii Socialiste România și a indicat să se ia, în continuare, măsuri pentru perfecționarea muncii organelor de justiție și procuratură în vederea întăririi legalității socialiste, combaterii și prevenirii oricăror încălcări ale normelor de conviețuire socială, soluționării operative a cauzelor cu respectarea strictă a prevederilor legale, analizării aprofundate a cauzelor și condițiilor care favorizează săvîrșirea unor încălcări ale legii, intensificării activității de popularizare a legislației.Consiliul de Stat a soluționat, de asemenea, unele probleme ale activității curente.

JOI, 6 DECEMBRIE 1979

Rezultatele preliminare ale referendumului 
constituțional din Iran

TEHERAN 5 (Agerpres). Potrivit rezultatelor preliminare ale referendumului constituțional care a avut loc în Iran în zilele de 2 și 3 decembrie, 99.5 la sută dintre alegătorii care s-au prezentat la urne au votat în favoarea noii Constituții care prevede crearea Republicii Islamice Iran — anunță a- genția Associated Press. Au fost numărate pînă în prezent 5,3' milioane de voturi la un total de a- proximativ 20 milioane de cetățeni c-u drept de vot.

Totodată, postul de radio Teheran — reluat de agențiile Franco Presse și Reuter — a anunțat că locuitorii Teheranului s-au pronunțat masiv în favoarea noii Constituții. Se precizează că 98,78 la sută din cele 2 341 529 sufragii exprimate în capitala țării sînt pentru noua Constituție, fiind înregistrate doar 32 967 voturi împotrivă. Cifrele privind capitala s.înt definitive.Rezultatele complete ale referendumului urmează să fie cunoscute începînd de joi.
Autoritățile israeliene au anulat 

ordinul de deportare 
a primarului din orașul Nab'us

TEL AVIV 5 (Agerpres). Guvernatorul militar israe- liăn din Cisiordania, general Benyamin Ben-EIiezerj a anunțat, miercuri, anularea ordinului de deportare a primarului orașului
Nablus, Bassam Al-Sha- kaă și-, punerea Iui în libertate — informează a- gențiile France Presse și UPI. Se așteaptă ea Bassam Al-Shakaa să-și reia postul de primar.

Luări de poziție împotriva proiectului
N.A.T.O. de amplasare a noi rachete 

nucleare pe teritoriul țărilor occidentale.
BRUXELLES 5 (Agerpres) Parlamentari reprezentînd patru partide politice belgiene membre ale coaliției g uvernamentale s-au pronunțat, marți, la Bruxelles, pentru „suspendarea proiectului NATO de a implanta noi rachete nucleare pe teritoriul țărilor Europei occidentale” — informează din capitala Belgiei agenția France Presse.Ip cursul unei conferin

țe de presă, reprezentanții partidelor socialiste — fran- cofon și flamand—, Social- cre.știn francofon și ai Frontului Democratic al Fran- cofonîlor (FDF), membre ale coaliției guvernamentale. precum și ai Partidului Comunist din Belgia au subliniat că această poziție „este singura conform unei politici de dezarmare” și s-au pronunțat pentru negocieri.
• •'•••••••••••••••••••••••••••• •••••••• ”••«««« •••••••••
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noi, după părerea noastră, unsprezecele din Vale a cîștigat două piese de rezistență — pe mezinul

CAMPIONATELE
MONDIALE DE 

GIMNASTICA

Nadia Comăneci 
conduce în 

clasamentul general 
individual

NEW YORK 5 (Agerpres). La „Center Arena" din orașul american Fort Worth (Dallas) s-a încheiat prima parte a competiției feminine pe echipe dm cadrul celei de-a 20-a ediții a campionatelor mondiale de gimnastică. După desfășurarea exerci- țiilor obligatorii pe primul îoeJn clasamentul provizoriu se află echipa U.R.S.S. cu 194,900 puncte, urmată de selecționata României— 194,250 puncte și R.D.Germane — 193,875 puncte. In continuare clasamen. tul se prezintă astfel; 4. S.U.A. 191,75 puncte; 5. Cehoslovacia — 192,250puncte ; 6. R.P. Chineză — 191,400 puncte ; 7. Ungaria ■— 188,800 puncte ; 8. Japonia — 188,650 puncte ; 9.Bulgaria — 188.400 puncte; 10. Canada — 187,650 puncte etc.In clasamentul general individual, Conduce Nadia Comăneci cu 39,5'0 puncte, urmată de Nelly Kim (U.R.S-.S.) — 39,30 puncte ; Natalia Șaposni- kova (U.R.S.S.) — 39.20 puncte ; Maxi Gnauk (R.D. Germană) — 39,10 puncte; Vera Cerna (Cehoslovacia)— 39,05 puncte ; Maria Filatova (U.R.S.S.) — 39,00 puncte ; Emilia Eberle (România) — 38,95 puncte; Melita Ruhn (România) 38,85 puncte.

Fotbal, divizia A: JIUL - POLI TIMIȘOARA 2-0 £2-0)

Bucurescu, autorul unor goluri de antologieFinal de stagiune fotbalistică prelungită, federația de specialitate, depășind în pronosticuri toată ,.floarea" meteorologică de pe toate meridianele. Partida dintre Jiul și „Poli" Timișoara a părut decupată parcă din sezonul estival, multă vreme acalmia s-a instalat în teren, jocul a fost privit ca obligație plictisitoare, în consecință obositoare, gafele și luf_ turtle s-au ținut lanț,'- fi- surînd ambele apărări. Numărul ocaziilor a fost mare, nu și al realizărilor. Astfel, în mirt. 3, Ciupitu a șutat în Vișan, din poziție favorabilă, trei minute mai tîrziu Bădin s-a interpus salutar în calea „ghiulelei" expediate de Nedelcu, bine servit . de Dembrovschi. Abia în min. 
15 s-a deschis Scorul, e adevărat dintr-o faza care a cumulat multe virtuți de frumusețe și rafinament tehnic — este, de fapt, rodul conlucrării dintre Be- db și Stoichiță, schema combinativă din partida cu Sportul studențesc s-a dovedit inspirată și ieri, eînd Stoichiță a centrat de pe stingă, Bucurescu a țîșnit dintr-un buchet de. jucători propulsînd balonul sub transversală. Partida reintră în anonimat, Rusu evoluează între antipozii

luftului si intervenției de excepție în fața lui Nedel- cu ; Bedo și Stoichiță recoltează cartonașe galbene (sîntera recordmani abso- luți în prima divizie) ; în min. 30 Sălăgean șutează cu capul centrarea lui P. Grigore, „milimetric" pe lingă butul drept ; cu un minut înaintea pauzei se reliefează încă . o fază memorabilă — Stoica centrează impecabil, din viteză Bucurescu șutează fără speranță pentru Catena, gol care poate figura în antologia genului la loc de frunte.După pauză, primul e- veniment notabil se petrece în min. 56, șutul lui Bedo (fundaș atletic cu o mare capacitate tactică) „survolează" transversala lui Catona. Se-folosesc procedee nesportive, Otto An- derco îl sancționează cu cartonaș galben doar pe Șurida, dar el ni s-a părut un adevărat „mielușei", pe Iîngă consecventul „cosaș" Barna, mare amator de autografe pe tibiile lui V'arga. Jiul presează copios, Stoichiță, beneficiar al unei combinații Varga — Sălăgean șutează de complezență, în consecință apărătorul buturilor timi- ■ șorene intervine cu succes. Norii plictiselii au afectat și replica oaspeților, cu toate că Jacky lonescu

fostul nostru, antrenor, a încercat înviorarea jocului prin introducerea lui Lața și Floareș. De cealaltă parte tandemul tehnic Tălma- eiu — Tonca apelează Ia Vînătoru și Moise. Fluierul final e așteptat de tribune amăgite între timp de virtuozitatea zborului în celulă a unor. supersonice (viteză, stimabililor, nu ca la extremele noastre !). In concluzie, partidă cam a- nostă, dar victoria gazdelor nu poate fi pusă la îndoială, fazele de gol salvînd totuși spectacolul.Așadar, cu unele necazuri la debutul acestei e- diții, Jiul încheie sezonul pe un loc onorabil în clasament, eu un bagaj activ care întrece așteptările. Și, în primul . rînd cu o formație care, cînd vrea, realizează performanțe meritorii. Alături de ceilalți fotbaliști, unii pe posturi

half Varga și pe decanul de virstă al băncii tehnice, l-am numit pe pasionatul meseriaș într-a’e fotbalului și bun cunoscător al sufletelor „pălitorilor de minge", Viorel Tălmaciu. Dacă pînă la viitoarea premieră Jiul mai dobîndește un centru înaintaș de clasă și cîteva rezerve care să reanime duelul ambiției cu titularii, cu această e- chipă se poate defila oricând cu fruntea sus în e- șalonul de elită al fotbalului românesc.. Fiindcă lotul e tînăr, sperăm că Bădin nu se va retrage încă de lingă Rusu, iar acumulările tehnico-tactice .se pot constitui în victorii dacă. se vor repeta periodic infuziile de condiție fizică. Să nu așteptăm, . deci, primăvara cu o floare, ci după binemeritata vacanță a sărbătoritei- să purcedem din nou la treabă.JIUL : Cavai (Moise) — P. Grigore, Rusu, Bădin, 
Bedo — Varga, Ciupitu. Stoica, Stoichiță — Sălăgean. Bucurescu.
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iembrie • In numele pa- : A fost regăsită compania a 7-a; Unirea : Jachetele

REZULTATE TEHNICE:C.S. Tirgoviște — Gloria Buzău 1—0 (0—0) ; F. C. Argeș — U. Craiova 1—0 (0—0); Dinamo — S.C. Bacău 1—0 (0—0); F.C. Scor- nicești — „Poli" Iași 2—0 (1—0); Steaua — Olimpia
Satu Mare 1—1 (0—1);F.C.M. Galați — F.C. Baia Mare .2—1 (1—0); U. Cluj- Napoca — Sportul studențesc 0—1 (0—1); A.S.A. Tg. Mureș — Chimia Rm. Vil- cea 0—0; JIUL — „Poli" 
Timișoara 2—0 (2—0).

CLASAMENTUL1. Steaua 19 11 5 3 44—20 272. U. Craiova 19 11 3 5 42—20 25Dinamo 19 9 5 5 31—20 234. F.C. Argeș . 19 10 3 6 27—20 235. F.C. Baia Mare 19 10 2 7 32—25 22
6. JIUL 19 10 2 7 16-20 227. A.S.A. Tg. Mureș 19 9 2 8 21—24 208. S.C. Bacău 19 6 8 5 24—27 209. Chimia Rni. Vilcea 19 8 3 8 24—24 1910. F.C.M. Galați 19 7 5 7 27—34 1911. Sportul studențesc 19 8 2 9 19—19 1812. F.C. Scorn icești 19 7 3 9 25—31 1713. Poli. Timișoara 19 7 2 10 26—26 1614. Poli. Iași 19 7 2 10 24—28 1615. C.S. Tirgoviște 19 6 4 9 20—30 1616. U. Cluj-Napoca 19 7 1 11 21—26 1517. Olimpia Satu Mare 19 4 6 9 17—29 1418. Gloria Buzău 19 4 2 13 14—31 10

I
| iembrie • In numele Ipei rege; Republica:

•galbene;
IPETRILA : Lazile de casă;
ILONEA : Substituirea; I

ANINOASA : Stepa;
[VULCAN : Valsul ab- ' solvenților;

LUPENI — Cultural : l-Ora zero;
• URICANI : Lumea A-| tlantidei.
I Tv| 9,00 Teleșcoală. 10,00Film serial': „Timpuri | 

grele". Reluarea episo- | dului 2. 10,50 Telex. |16,00 Telex. 16,05. Te- , leșcoală. 16,40 Curs de
I limbă franceză. 17,00 J I Reportaj pe glob ; Fin- i • landa — țara celor 1000 ' 
I de lacuri. 17,20 Viața I 
I culturală. '18,50 1001 de 1 Iserî. 19,00 Telejurnal. I19,20 Calitatea muncii I Ide fiecare zi, răspunsul j nostru la chemările | Congresului. 19,30 tineretului. 20.30 mezzo folcloric.Conexiuni. Episodul21,35 Telejurnal.
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